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Rozhodnutí 

o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události 
 

 
Úřad městské části Praha 5, jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  
o místních poplatcích) a podle ustanovení § 259 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), rozhodl z moci úřední 
 

takto: 

 
I. Občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení 

a přicestovali na území České republiky a jejich totožnost bude prokázána cestovním 
dokladem 

 

se   p r o m í j í 

 

místní poplatek z pobytu stanovený vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním 
poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška), za období 
od 25.02.2022 do 30.06.2022, a to v plné výši stanovené sazby z důvodu mimořádné události. 
 
II. Prominutí místního poplatku z pobytu podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje 

na všechny poplatníky, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto 
rozhodnutí. 
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III. Rozhodnutí je podle ustanovení § 16b odst. 3 zákona o místních poplatcích oznámeno 
vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněním způsobem umožňující dálkový 
přístup. 

Odůvodnění 

 

Podle ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích lze prominout (zcela nebo částečně) 
kterýkoliv místní poplatek nebo jeho příslušenství, a to z moci úřední při mimořádných 
událostech. 
 

Vláda České republiky na základě dostupných informací a vzhledem k aktuálně probíhající 
agresi ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny, dne 25.02.2022 na svém 
mimořádném jednání schválila Usnesení č. 129 o poskytnutí pomoci občanům Ukrajiny, kteří 
jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území České 
republiky („Program pomoci občanům Ukrajiny“), a realizaci souvisejících opatření.  
V Programu pomoci občanům Ukrajiny vláda České republiky deklaruje na čtyři měsíce 
zajištění základních potřeb, jako je ubytování, stravování nebo základní sociální a materiální 
pomoc až pro 5 000 občanů Ukrajiny v nouzi. Česká republika dále podpořila aktivaci 
evropského systému dočasné ochrany. Občané Ukrajiny, kteří na území Evropské unie utečou 
před válkou, dostanou ve všech státech stejnou formu ochrany, a to po dobu jednoho roku. 
Úřad městské části Praha 5 se připojil k vládní pomoci občanům Ukrajiny, a poskytne 
podporu, kterou občané Ukrajiny na území hl. m. Prahy budou potřebovat, a to jako ulehčení 
situace při zajištění základních potřeb, např. při nouzovém ubytování poskytovaném fyzickou 
nebo právnickou osobou na území Městské části Prahy 5. 
 

Vývoj této nestandardní situace a možné budoucí změny v rámci krizových a mimořádných 
opatření v důsledku vojenské invaze Ruské federace na Ukrajinu lze považovat  
za mimořádnou událost ve smyslu ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích. 
 
Tímto rozhodnutím Úřad městské části Praha 5, jako správce místního poplatku  
dle ustanovení § 15 zákona o místních poplatcích a ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 
Vyhlášky přistoupil k prominutí místního poplatku z pobytu u poplatníků ubytovaných 
v zařízeních, kde je ubytování poskytováno fyzickou nebo právnickou osobou, a kde správu 
poplatku z pobytu vykonává Městská část Praha 5, a to způsobem uvedeným v bodě I. tohoto 
rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 16b zákona o místních poplatcích. 

 

Poučení o opravném prostředku 

 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 259 odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné 
prostředky. 
 
Ing. Zdeněk Pechar 
vedoucí odboru ekonomického 
podepsáno elektronicky   
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